MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-09

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan, Kommunhuset kl. 13:00-15:00

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)

Utses att justera

Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§70

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
2021-11-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Återredovisning av granskning kring tagna ordförandebeslut under
pandemin
(2021 BUN0181)
Beslut
Arbetsutskottets beslut
Ärendet ska kompletteras med rättning av datum för sammanträdena och en kort utvärdering.
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer gav EY i uppdrag att granska Hylte Kommuns krisledning och dess
hantering av pandemin. Svaren kring granskningen för barn- och ungdomsnämndens område
delgavs på barn- och ungdomsnämnd den 24 augusti 2021.
En fråga revisionen ställde var; Hur kommer ni att utvärdera ärendehanteringsprocessen och
beslut tagna under pandemin? Svaret var att en granskning av de beslut som är tagna av
Ordförande/BUNAU/BUN kommer att göras under hösten 2021 och presenteras för BUN i
november. Granskningen synar om besluten är tagna enligt delegeringsordningen och om
BUN informerats på rätt sätt.
Nedan redovisas ordförandebeslut tagna under pandemin. Besluten är tagna i enlighet med
barn- och ungdomsnämndens delegeringsordning punkt 1.1.
DNR

Datum för
upprättande

Ärende

Datum då beslut
informerats BUN

2020BUN007
Örnaskolan klass 9B distansundervisning 2020-12-14
-59

2020-12-14

2020BUN007
Tillfällig stängning Kulturskolan
-61

2020-11-04

2020-12-14

2020BUN007
Fortsatt stängning Kulturskolan
-65

2020-11-24

2020-12-14

2021BUN007 Fjärrundervisning/
-1
distansundervisning Örnaskolan åk 7-9

2021-01-07

2021-02-23

2021BUN007 Pausad undervisning Unnaryds skola

2021-02-03

2021-02-23
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2021BUN007
Fortsatt stängning Kulturskolan
-3

2021-01-12

2021-02-23

2021BUN007 Delvis fjärrundervisning/
-4
distansundervisning Örnaskolan åk 7-9

2021-01-19

2021-02-23

2021BUN007
Fjärr/distansundervisning Kulturskolan
-5

2021-01-19

2021-02-23

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Återredovisning av granskning kring tagna ordförandebeslut under
pandemin
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen och skickar den vidare till revisionen.
Paragrafen är justerad
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